
 

 

 

 

 טורנירה תקנון

 על בסיס חוקת הכדורעף הקיימת, תוך ביצוע התאמות נקודתיות הרלוונטיות  מויתקיי ים. המשחק1

 .לטורניר    

 

 ילידיומעלה ) 16ם/יות בגיל שחקני 15-שחקנים/יות ולא יותר מ 8. קבוצה חייבת למנות לפחות 2

 על המגרש, לא כולל שחקנית ליברו. בכל רגע נתוןמתוכם, שחקנית אחת חייבת להימצא  (.לפחות 2001/1/1    

 שחקנים. +8לטורניר כשתי קבוצות של שחקנים/יות תוכל להירשם  +16. קבוצה אשר מונה 2.1   

 גם לשחקנים/ות בטורניר )יכול לשמש ובצבע אחיד  סט מדים ממוספרבאחריות כל קבוצה הסדרת . 2.2   

 .לצורך השתתפות וקיום המשחקים כסדרם ו חובההנ"ל הינ לטורנירים הבאים(.          

 ההשתתפות הינה באחריות כל משתתף/ת בלבד. –ביטוח . 2.3    

 מארגני הטורניר אינם אחראים על כל כל המשתתפים יחתמו על טופס הצהרת בריאות והסרת אחריות.           

 כתוצאה מהשתתפות בטורניר והאחריות  למשתתפיםנזק, הפסד או תוצאה אחרת אשר עשויים להיגרם           

 אולם בלבד.ובמסגרת כיסוי הפעילויות של ה בלבד על כך הינה על המשתתפים          

 

 , באחת הליגות תחת איגוד הכדורעף /ותחל איסור מוחלט לרשום ולשתף שחקנים/יות פעילים. 2.4    

 . חרתאו בכל פעילות מוסדרת א בארץבליגה למקומות עבודה            

 מליגות הכדורעף אותה מפעיל  באחת /ותבעלי כרטיס שחקן הרשומים הנ"ל בנוגע לשחקנים/ות           

 ו/או במקומות עבודה.  איגודה           

 תורחק בקבוצה תחרותית  /הפעיל /יתתשתף שחקןתרשום או קבוצה אשר ו הנ"ל ייבדק    

 אפשרות לבוא בטענה כלשהי למי ממארגני הטורניר.מיידית ללא החזר כספי וללא כל  טורנירמה    

 .בליגה א' חובבים של איגוד הכדורעף ואשר נפתחה השנה הנ"ל בתוקף למעט שחקנים/ות המשתתפים/ות    
 

 אינה יכולה להודיע על ביטול ההשתתפות ותעשה כל מאמץ להופיע. טורנירל ת. קבוצה אשר נרשמ2.5    

 אשר ותימצא קבוצה מחליפה במידה  פרישת קבוצה לאחר ההרשמה והתשלום יכולה להתבצע רק           

 במידה ולא תימצא קבוצה מחליפה, לא יינתן החזר כספי לקבוצה הפורשת. ניר. תמלא את מקומה בטור           

    .בכתבלאחר ההרשמה מחויב עדכון ואישור  משתתפיםהמרשימת השחקנים  /ית. כל רישום/הסרת שחקן2.6    

 .6/4/17אחרון לעדכון שחקנים/יות המשתתפים בטורניר הינו המועד ה      

 .קבוצות במהלך הטורנירבין  /ותפשר העברת שחקניםלא תתא חשובה: הבהרה    

 

 )בין אם מדובר בקבוצה  משחקיםב אחתשחקנית פחות חייבת למנות ל טורניר. כל קבוצה אשר נרשמת ל3

 (./איזוראחת גדולה או בשתי קבוצות יותר קטנות המייצגות את אותו היישוב    

 המגרש בכל רגע נתון )שחקנית ליברו אינה .  בזמן המשחק חייבת להימצא לפחות שחקנית אחת על 3.1    

 במידה ויש שתי שחקניות בקבוצה ואחת מהן מוגדרת נחשבת במניין השחקניות הנספרות(.             

 במקרה של פציעת השחקנית הרגילה, שחקנית הליברו תהפוך אוטומטית לשחקנית רגילה  -ליברו             

 (.נא להיערך בהתאם .)תחליף לחולצה רגילה            

 

 .(סה"כ קבוצות 8) קבוצות כל אחד 4שני בתים בני שיטת המשחקים: . 4

 והגמר בפלייאוף העליון  4-3, מקום שלבי חצי הגמרולאחריו  בכל בית בין הקבוצות סיבוב משחקים אחד    

 והתחתון של הטורניר.     
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 הקבוצות המשתתפות בלבד. משחקים הינו באחריותכל הארגון כדורים לחלק המכין ב. 5

 

 מערכות.  3-המשחקים בטורניר יתקיימו בשיטת הטוב מ. 6

 ש של שתי נקודות נקודות עם הפר 18 שתי המערכות הראשונות יתנהלו עדבשלב הבתים המוקדם     

  נקודות עם הפרש של שתי נקודות. 10עד  והמערכה השלישית    

 עד ל הפלייאוף העליון והתחתון יתקיימושומשחקי הגמר  4-3ת , המשחקים על מקומוהגמר י חצימשחק    

 עם הפרש שתי נקודות. נקודות  12שלישית עד המערכה הו בשתי המערכות הראשונות נקודות 21    

 דקות חימום על המגרש. על כן, באחריות כל קבוצה  5במהלך הטורניר ולפני כל משחק יוקצו לקבוצות     

 הולם בטרם העלייה למגרש. לא יתקבלו טענות בגין חוסר זמן חימום על המגרש  לקיים חימום מכין    

 לפני המשחקים.    

 

 :שונות

 / גמר( 4-3, חצי גמר פלייאוף, מקום בבית המוקדםמשחקים  3) 5 לקבוצה:מינימלי מספר משחקים  .1

 .קיבוץ רמת הכובש הספורט, אולם 17:00 – 09:00, בין השעות 13/4/17' המועד ומקום הפעילות: יום 

 .08:30התכנסות החל מהשעה 
 

 .תחומי האחריות –קפטן/מאמן הקבוצה  .2

 הגוף המארגן בנושאי הרשמה לטורניר.ישמש כאיש הקשר היחידי של הקבוצה עם  - /קפטןמאמן .א

 ויוכל לפנות אליו במקרים  במהלך המשחקישמש כאיש קשר היחידי בין הקבוצה לשופט  -קפטן  .ב

 וגעות למשחק.של הבהרות הנ
 

 .כוח עליון משחק תתאפשר רק בהתערבותביטול  /דחיית  –משחק  /ביטולדחיית .3
 

 תוצאות המשחקים והטבלאות יפורסמו במהלך הטורניר. .4
 

 במקרה של שוויון נקודות בין קבוצות בטבלה, הערכים הקובעים הם יחס המערכות, נקודות פנימיות, הגרלה. .5
 

 הטורניר עד למועד קיומו ובמהלכו.  ייתכנו שינויים נקודתיים במבנה .6

 (.חובה שחקנים/ות ומעלה בכל קבוצה 8קבוצות ) 8קיום הטורניר מותנה ברישום של 

 :הדרושים והתשלומים ל, תגיש את כלל המסמכיםאשר עומדת בדרישות הנ" כל קבוצה .7

  חובה. –( 3)עמ'  וחתומהרשימת שחקנים מלאה 

 חובה. –( 4)עמ'  ל ידי כל משתתף/תחתום ע השתתפות והתחייבות אישי טופס אישור 

 :עלויות הרשמה לפי מספר המשתתפים בקבוצה 
 

 1-6/4/17 מאוחרת 11/3-31/3/17רגילה  10/3/17מוקדמת עד  הרשמה

 ₪ 150 ₪ 130 ₪ 120 חיר למשתתף/תמ

 
 או בהעברה בנקאית , המחאהניתן לשלם במזומן     

 

 054-4894688להשלמת תהליך ההרשמה הקבוצתי נא ליצור קשר בטלפון 

 volley.tournament@gmail.comאו בדואר אלקטרוני 

 

 31/3/16 עד לתאריך נא להעביר את כל הנדרש לצורך הרשמת קבוצה

 לרכז הקבוצהבדואר אלקטרוני ישלח  ת קבוצה לטורנירהרשמ אישור
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 נשים וגבריםלקבוצות כדורעף חובבים  טורנירוצה לרישום קב
 2017 פסח

 
 ____________________עיר/ישוב: __________________________שם הקבוצה: ___________

 

 _________________: _____הרכז/ת טלפון : ______________________ רכז/ת הקבוצהשם 

 

 __: _____________________המאמן/ת טלפון          _______: _________________המאמן/תשם 

 

 __________________@____________( ______________חובהדואר אלקטרוני למשלוח הודעות: )

 

 בקבוצה /יותרשימת שחקנים

 )לא כולל ליברו( שחקנית אחת לפחות, מתוכם שחקנים 8חובה לרשום מינימום 

 /יתחתימת השחקן תאריך לידה טלפון ת. זהותמס'  שם משפחה שם פרטי 
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 בטורניר. םאחראים על כל נזק אשר עשוי להיגרם כתוצאה מהשתתפותוכי בריאותם תקינה והנם  לבדב מתוך רצון ואחריות אישייםנרשמו כל החתומים מעלה מצהירים בזאת כי 

 

 : _______________  תאריך ___________הקבוצה /תת רכזחתימ
 

 דבלב 31/3/17עד לתאריך ותשלומים קבוצתיים ** קבלת טפסים מלאים           בלבד טופס חתום ומלא על כל פרטיו * יתקבל
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 אישי והתחייבות פס אישור השתתפותטו

 2017פסח  – לקבוצות נשים וגברים טורניר כדורעף חובבים
 

 חובה על כל משתתף/ת למלא ולחתום
 ללא מסמך מלא וחתום לא ניתן יהיה לרשום את המשתתף/ת לטורניר

 
 

 בעיה מכל ת/סובל אינני כי ט,בהחל תקינה בריאותי כי ם,נכוני להלן הפרטים כל כי בזאת ה/מצהיר מ"הח אני
 עלי לאסור או/ו אותי לסכן או/ו ממני למנוע בכדי בהן יש אשר רפואית מוגבלות או/ו מגבלה כל לי ואין רפואית

 בפעילות ספורטיבית ובטורניר כדורעף בפרט )להלן: "טורניר"(. פעילה השתתפות
 

 וואינ מאוגד ואינהטורניר  כי לי ידועו טורנירב להשתתף בבקשה מיוזמתי שפניתיאת, בז /תמאשר אני עוד
 .ספורטיבי ממסדיך לאף גורם או משו

 
 להיפגע אוו/ להיפצע ניתן דורעףכה משחקובמהלך  במסגרתכי  לי שהובהר בזה /המצהיר אני

 .למוות - חלילה ו,ואפיל קבועה לנכות הגורמות פציעות לרבות, שונות חומרה ובדרגות שוניםוצורות  באופנים
 

 אני וכיהטורניר  במסגרת בפעילותי החופשי מרצוני /תמסתכן שאני לי ידוע כי והתחייבתי יהבהרת מצידי אני
 מאמנים, שחקנים, שופטים, אולם הספורט ורשויות,  מנהלי מארגנים, לרבותכל גורם פוטנציאלי,  /תמשחרר

  במהלך חלילה לי או לצד ג' שתקרה פגיעה אוו/ פציעה כל עם בקשר אחריות מכלוכיו"ב, ומי מטעמם  קהל
 תגרה, פציעה, לגרוע ומבלי, לרבות, או כתוצאה ממנו אשר יתקיימו בזמן הטורניר רעףהכדו משחקיוהפעילות 

 .כאמור משחקים שבין הזמן בפרק חלילה שתקרה פגיעה או  
 

 , ואו לאחרי טורנירב פעילותי במהלך, שהיא חומרה דרגת בכל, אפגע או אפצע חלילה שאם ,הנני מתחייב/ת עוד
 גורם כלשהו,  כלפי טענה או/ו תביעה זכות כל, מטעמי אחר אדם וכל משפחתי בני לרבות, לי תהיה לא אז כי

 .וכיו"ב אולם הספורט, מאמנים, שחקנים, שופטים, קהל מנהלי המארגנים,לרבות 
 

 .זה מעין ועבאיר הכרוכים הסיכונים לכל /תמודע הנני כאשר הבלעדית אחריותי על נעשית בטורניר השתתפותי
 להיגרם העלולים ,נזק או פציעה, אובדן לכל אחריות מכל מטעמם מי או הטורניר מארגני את ת/משחרר הנני

 .בו השתתפותי עם בקשר או/ו או לאחריו הטורניר במהלך מטעמי למי או/ו לרכושי ,לגופי
 

  מארגנים היו לא שהם יטבה לי הבהירו הם וכי זו הצהרתי על הסתמכו מארגני הטורניר כי, היטב לי ידוע
  בגין טענה או תביעה לכל ייחשפו לא שהם פים/ותמשתתה כל להם והבטיח אלמלאחובבים  רעףכדו משחקיטורניר 
  המשחקים שבין הזמן בפרקי לרבות ,ל"הנ המשחקים במהלך עשויים להתרחשש או נזק פגיעה או פציעה

 ולאחריהם.
 

 .מול צד ג' ם בטורניר הינו זה אשר מכסה את פעילויות אולם הספורטהיחיד הקייהביטוחי ידוע לי כי הכיסוי 
 , וכי אין מניעה כלשהי, רפואית או אחרת להשתתפותי בטורניר.תקין הבריאותי מצבי יבזאת כ /המצהיר אני כן כמו

 
 ותלרב, פעיל חלק בו לקחת לחלוטין ה/כשיר אהיה ולא במידה טורנירב אשתתף לא כי ה/מצהיר הנני כן כמו
 .אחרת ומשפיעה מפריעה השפעה כל או סמים, תרופות, אלכוהול השפעת תחת אהיה אם

 
 ו/או את הקהל אותי יצלמו הטורניר את המלווים הצילום צוותי כי יתכן טורנירה ואחרי במהלך, לפני כי לי ידוע

 ,שלי תצלום בכל וששימ לעשות רשאים יהיו מטעמם מי או/ו החסות נותני, הטורניר מארגני כי ה\מסכים אניו
 .החסות נותני או/ו הטורניר מארגן או/ו הטורניר עם בקשר פרסום בכל ,סטילס או וידאו

 
 

 
 בזאת באתי על החתום:

 
 

_______________     ___________     ______________      _________________ 
 חתימה    תאריך     מס' זהות      שם מלא
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